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RESEBERÄTTELSE ÖVER STUDIERESA TILL ENGLAND  

 
I mitten av oktober 2017 fick vi, tre skolbibliotekarier från Pauliskolan i Malmö, möjlighet att 
genom Svensk biblioteksförenings försorg åka till Manchester med omnejd för att besöka en 
handfull olika bibliotek. I samband med resan passade vi även på att besöka Brontë 
Parsonage museum i Haworth.  
 
The King’s School Learning Resource Center, Chester 

 

The King’s School är en privat skola i utkanten av Chester, ca 2,5 km från stadens centrum. 
Skolan tar emot elever från sju års ålder (juniors) och upp till 18-års ålder (sixth form). 
Biblioteket är beläget mitt i skolan och här arbetar Mrs Ros Harding som bibliotekarie, 
tillsammans med de två biblioteks-assistenterna Mrs K. Melville och Dr V. Scott (båda 
deltid).  
 
Vid vårt besök mottogs vi av Mrs Harding som strax behövde skynda iväg för en lektion med 
de yngre barnen. Mrs Melville tog oss på en rundvandring i biblioteket och gav en översiktlig 
redogörelse av skolans biblioteksverksamhet. När Mrs Harding återkom fick vi möjlighet att 
även höra henne berätta om skolans arbete med språkutveckling, samt medie- och 
informationskunnighet.  
 
Under vårt besök på King’s school fick vi närvara när Mrs Harding höll en kort lektion om 
källor, källkritik och källhantering för de äldre eleverna. Lektionen var övergripande och en 
uppföljning av en tidigare lektion. Fokuseringen på referens- och källhantering brukar vi inte 
beröra i vår undervisning på gymnasiet men däremot på komvux. Vårt fokus rör oftare 
sökvägar, källor och informationssökningsprocessen.  
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Skolan och skolbiblioteket arbetar mycket och målinriktat med läsning, t.ex. med hjälp av 
“läsbeskyddare” (Patron of Reading) - sedan i somras ungdomsförfattaren Non Pratt - och 
läsambassadörer. Läsambassadörer (Reading Ambassadors) är elever som tar ett särskilt 
ansvar att ge sina skolkamrater boktips och samarbetar med bibliotekarien och 
“elevbibliotekarierna” (pupil librarian) med olika läsfrämjande aktiviteter såsom “the School 
Book Award”. Man arbetar också med att skolans vuxna ska vara läsande förebilder för 
barnen och ungdomarna. Utanför varje personalrum aviseras vilken bok personalen för 
tillfället läser. King’s Schools läsfrämjande aktiviteter har vissa beröringspunkter med hur vi 
arbetar och har arbetat, t.ex. med att lyfta fram personal som läsande förebilder. Även om 
Pauliskolan har en levande och aktiv bokcirkel hade det varit intressant att få in ett än mer 
elevaktivt arbetssätt för att främja läsglädje och språkutveckling. Kan vi på ett mer 
organiserat sätt få elever att arbeta som läsambassadörer? Mrs Hardings arbete fick verkligen 
igång våra tankar och vi hoppas vi kan göra något liknande på vår skola. 
 
Storyhouse Library, Chester 

 

Efter vi besökt King’s school i Chester fick vi rekommendationen att  besöka Storyhouse 
Library i Chester, vilket var ett fantastiskt bibliotek i mitten av den pittoreska staden Chester. 
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Här kan man sätta sig och ta en väldigt god lunch/middag i mitten av biblioteket, ta ett glas 
vin eller en kaffe och njuta av att läsa en bok. Här var man inte rädd för att få kletiga och 
kaffefläckade böcker. Ovanför biblioteket fanns det en biograf och en teater. Vi stannade för 
en lunch och tog del av den mysiga stämningen, vad man kan ta med sig från storyhouse är 
att inte vara rädd för att lite kaffe och kaka ska skada samlingen utan att det ger en härlig 
myskänsla. 
 
 
Chetham's Library, Manchester  

 
Chetham’s Library är det äldsta offentliga biblioteket i den engelskspråkiga världen. Ett 
vackert, klassiskt bibliotek, fyllt med historia och atmosfär som vill inte vill missa när vi är i 
Manchester.  
 
Chetham’s Library ligger i den äldsta delen av Manchester, granne med stadens katedral. På 
området där Chetham’s Library ligger finns även Chetham’s school of music. För att komma 
in i biblioteket måste man anmäla sig till en rundvisning. Vår visning började inne på den 
medeltida gårdsplanen med hus runt i kring. 1421 byggdes husen och var då en skola för 
präster. Själva biblioteket stod färdigt 1653. Genom en port som andas medeltid tar guiden 
med oss in i biblioteket. När vi kommer upp från trappan känns nästan som vi är med Harry 
Potter på Hogwarts. Mörkt trä på väggarna och bokhyllorna, valv i taken och böcker från 
golv till tak placerade bakom lås.  
 
På biblioteket finns många betydelsefulla manuskript och böcker, över 120.000 tryckta 
böcker. Här finns även en stor mäng tryckalster av olika slag teaterprogram, vykort, affischer, 
bokägarmärken m.m. Genom gångarna i biblioteket går vi in i det vackra läsrummet. Längst 
in vid det vackra spetsbågesfönstret finns en alkov. Guiden berättar för oss att här satt 
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filosoferna Marx och Engels tillsammans under sommaren 1845 och läste. Med hjälp av på 
bibliotekets böcker förfinade de sina politiska idéer. Vilken historia! 
 
 
Into Manchester learning center, Manchester 

 

INTO är en skola som förbereder studenter från olika länder för universitetsstudier i England. 
De har elever från många olika nationaliteter och samarbetar med flera universitet runt om i 
England. Det var speciellt intressant för oss att besöka INTO eftersom deras användare är 
vuxna elever med utländsk bakgrund och på Pauliskolan har vi även Komvuxelever som 
använder biblioteket. På biblioteket arbetade Chris Hall, Helen Grady och Jacqueline 
Anslow. 
 
Vi deltog på en av deras lektioner i källkritik och informationssökning. De använde övningar 
blandat med föreläsning. Eleverna skulle avgöra vilka källor som var relevanta och inte. 
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Vissa delar av lektionen påminde om det som vi gör i klassrummet i Sverige. De genomförde 
väldigt många lektioner under terminen och de var inne i alla klasser. Vi på Pauliskolan 
kommer att jobba mer aktivt med MIK under nästa år och vi fick mycket inspiration av deras 
snabba och effektiva lektioner.  
INTO library jobbade också för att visa eleverna den engelska kulturen, när vi besökte skolan 
var det snart Halloween och då var det ett tema på biblioteket. Att uppmärksamma helgdagar, 
minnesdagar etc. är ett sätt att få studenterna att lära känna England.  Vi arbetar på ett 
liknande sätt på Pauliskolan då vi uppmärksammar Nobel, världsbokdagen, kvinnodagen, 
förintelsens minnesdag etc. På Pauliskolan har vi liksom INTO library många utlandsfödda 
elever. De använde en väldigt intressant app för att öka studenternas läsning. I appen fanns en 
kamera, när man höll kameran mot en bild exempelvis ett bokomslag så kom en film upp där 
en annan student eller bibliotekarie recenserade boken.  
 
 
Central Library, Manchester 
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Stora delar av centrala Manchester består av höga, moderna byggnader, vilket gör att den 
ståtliga kupolformade byggnaden som inrymmer Manchester Central Library fångar ögat. 
Byggt på 1930-talet, men 2014 slogs portarna upp till ett moderniserat bibliotek, ombyggt 
och renoverat under fyra år. I byggnaden finns idag unika gamla böcker, praktfulla Wolfson 
Reading Room, ett modernt stadsbibliotek (City Library) och Archives+ som med hjälp av 
filmer och modern teknik vill synlig- och levandegöra stadens industriella, politiska och 
invånares historia. Eftersom Mediateket är mitt uppe i arbetet med att gå över från SAB till 
Dewey passade vi i City Library på att studera hur man där hanterar bokuppställning, med 
avseende på underavdelningar, signum-etiketter och sortering. Det som verkar skilja sig från 
hur vi arbetar med dewey är att man här inte förkortar klassificeringskoderna till 
ryggetiketterna, vilket vi gör på Malmö skolbibliotek. 
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 John Rylands Library, Manchester 

 

När John Ryland dog 1888 testamenterade han ca 2,5 miljoner pund till sin hustru Enriqueta. 
Hon var därmed en av de mest förmögna kvinnorna i Storbritannien och bestämde sig för att 
skapa ett bibliotek - inte bara för präster och studenter - utan även för stadens folk. 
Biblioteket, som är byggt i en pampig nygotisk stil, inbegriper unika historiska samlingar och 
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en praktfull läsesal. Här inne känns det nästan som att befinna sig i en kyrka. The John 
Rylands Library är idag en del av The University of Manchester Library. Ett besök på John 
Rylands Library är för oss mer kulturellt än bibliotekspedagogiskt utvecklande. Men vilken 
vacker miljö! 
 

 

Brontë Parsonage museum, Haworth 

 

 
Då ett av våra mål är att Mediateket ska vara en inkluderande och kulturell mötesplats, vill vi 
besöka Brontë Parsonage museum för att få en kulturell resa in i litteraturens värld. Vi 
bibliotekarier har en mycket framträdande roll på skolan som litteratur- och kulturförmedlare. 
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Det innebär att vi regelbundet ordnar aktiviteter på Mediateket och föreläser i klassrummen 
för att främja kulturell medvetenhet. Klassikerveckor,  Kvinnohistorisk vecka och 
Nobelfirande  är bara några av de aktiviteter som eleverna får delta i.  
 
När det var dags för oss att besöka systrarna Brontes hus satte vi oss på tåget mot Yorkshire. 
Så nyfikna vi var att få se platsen där böcker som Svindlande höjder, Jane Eyre, Främlingen 
på Wildfell hall skrivits! Tåget stannade i Hebden bridge och därifrån tog vi  Brontëbussen 
mot Haworth. Bussresan gav oss en försmak av systrarnas värld. Slingrande vägar över kargt 
landskap gjorde det lätt att förflytta sig in i böckernas värld. Ännu lättare blev det när vi var 
framme vid resan mål, byn Haworth. En kort promenad genom byn tog oss upp till huset där 
systrarna växte upp och som numera är ett museum, Brontë parsonage museum. Framför 
huset ligger kyrkan och den gotiska kyrkogården. Även skolan där de alla undervisade ligger 
på samma gata som deras hus. 2016 kom filmen To walk invisible som bygger på systrarna 
liv. När vi kliver in i museet är det fyllt med dräkter och rekvisita från filmen, vilket gör det 
så lätt för oss att föreställa sig hur deras liv såg ut där i huset på 1800-talet. I de olika rummen 
finns information om deras korta liv. Hela huset andas systrarna Brontë. Efter rundvisningen i 
huset ger vi oss ut på hedarna för en Brontë walk. Tyvärr finns det inte tid till att gå den långa 
rundan, den som systrarna brukade gå, men vi känner oss helt nöjda med att ha fått gå några 
steg i deras värld och lämnar Haworth fulla med inspiration till nästa års klassikerveckor på 
Pauliskolan. 
 
Teresia Palander 
Jenny Uthas 
Eva Akenine 
Malmö 2017-12-22 
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